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KORTFATTAD MOTIVERING

Det område som är av särskilt intresse för utskottet för utveckling i öppenhetsdirektivet är 
artikel 6. Detaljerna i de ändringsförslag som läggs fram av föredraganden ingår emellertid i 
yttrandet om redovisningsdirektivet, eftersom öppenhetsdirektivet hänvisar till 
redovisningsdirektivet.

EU:s lagstiftning kräver för närvarande inte att företag måste rapportera om betalningar till 
offentliga myndigheter i de länder där de är verksamma, trots att sådana betalningar – särskilt
inom utvinnings- eller avverkningsindustrin – kan utgöra en avsevärd andel av ett lands 
intäkter, särskilt i resursrika länder. Alltsedan 2007 har Europaparlamentet efterlyst förslag 
till brett och övergripande offentliggörande av sådan information.

Genom en översyn av öppenhets- och redovisningsdirektiven föreslog kommissionen i 
oktober 2011 att företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av 
primärskog årligen ska offentliggöra sina betalningar till offentliga myndigheter i varje land, i 
de fall då betalningen hänförts till ett särskilt projekt och är väsentlig för den mottagande 
myndigheten. Detta krav skulle begränsas till stora företag och alla företag av allmänt 
intresse. 

Kommissionens förslag ansluter sig till den amerikanska Dodd Frank-lagen, som antogs i 
juli 2010, enligt vilken utvinningsföretag (olje-, gas- och gruvföretag) som är registrerade hos 
Securities and Exchange Commission (SEC) är skyldiga att offentliggöra rapporter om 
betalningar till offentliga myndigheter uppdelade efter land och projekt. Förslaget kommer 
också att bygga på utvinningsindustrins befintliga och frivilliga initiativ för ökad öppenhet 
(Extractive Industry Transparency Initiative, EITI). 

Offentliggörandet av sådana betalningar till offentliga myndigheter skulle kunna ge väsentlig 
information om flödet av intäkter, vilket skulle göra det lättare för aktörer i det civila 
samhället och medborgare, särskilt i resursrika men fattiga länder, att hålla sina myndigheter 
ansvariga. Ökad öppenhet skulle kunna främja en bättre styrning, avskräcka från korruption 
och förbättra företagens ansvarsskyldighet, samtidigt som investerare skulle kunna fatta mer 
välgrundade beslut.

Föredraganden välkomnar starkt kommissionens förslag, som utgör ett stort steg framåt i 
riktning mot öppenhet och ansvarsskyldighet, men anser att vissa punkter är av särskilt 
intresse i utvecklingssammanhang. Därför lägger hon fram ändringsförslag för att ändra 
definitionen av begreppet projekt, ta bort undantag och införa en tröskel för 
väsentlighetsbegreppet. 

Samtidigt som föredraganden erkänner den avgörande betydelse som öppenheten har i 
utvinningsindustrin och inom avverkning av primärskog anser hon att direktivets 
tillämpningsområde bör utökas, eftersom förbättrad ansvarsskyldighet behövs på alla 
områden. Hon föreslår därför att samtliga industrigrenar landsspecifikt bör rapportera om 
betalningar och att ytterligare finansiella uppgifter offentliggörs, så att både EU:s 
medlemsstater och berörda utvecklingsländer får hjälp med att undvika skattebedrägerier och 
skatteflykt på alla områden. Detta stämmer överens med den ståndpunkt som parlamentet 
antog i mars 2011 i Eva Jolys betänkande om samarbete med utvecklingsländer för att främja 
god förvaltning i skattefrågor, enligt vilket den landsspecifika rapporteringen bör ha ett brett 
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underlag, omfatta vinster före och efter skatt och täcka alla områden. När det gäller 
utvinnings- och avverkningssektorerna bör rapporteringen om betalningar från företag inom 
dessa sektorer ske på projektbasis.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att öka insynen i betalningar till 
regeringar bör emittenter vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad och som bedriver verksamhet 
inom utvinningsindustrin eller avverkning 
av naturskog i en separat årsrapport
offentliggöra de betalningar som görs till 
regeringarna i de länder där de är 
verksamma. Denna rapport bör innehålla 
betalningar av samma typ som de 
betalningar som offentliggörs i enlighet 
med initiativet Extractive Industries 
Transparency Initiative, EITI (”Öppenhet 
inom gruvnäringen”) och ge 
civilsamhället information för att göra 
regeringarna i resursrika länder ansvariga 
för sina inkomster från utvinningen av 
naturresurser. Initiativet kompletterar även 
EU:s åtgärdsplan Flegt 
(skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog) och 
förordningen om timmer som föreskriver 
att aktörer som bedriver handel med 
trävaror ska visa tillbörlig aktsamhet för att 
förhindra att olagligt trä förs in på EU:s 
marknad. De detaljerade kraven anges i 
kapitel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/.../EU.

(7) För att öka insynen i finansiell 
verksamhet i tredjeländer, särskilt
betalningar till regeringar, bör emittenter 
vars värdepapper är upptagna till handel på 
en reglerad marknad som en del av sina 
årsbokslut landsspecifikt offentliggöra de 
betalningar som görs till regeringarna i de 
länder där de är verksamma. När det gäller 
emittenter som är verksamma i 
utvinningsindustrin eller inom avverkning 
av primärskog bör rapporten också 
specificera det eller de särskilda projekt 
som dessa betalningar hänförts till, på 
grundval av öppenhetskraven i initiativet 
Extractive Industries Transparency 
Initiative, EITI, för att ge civilsamhället 
information för att göra regeringarna i 
resursrika länder ansvariga för sina 
inkomster från utvinningen av 
naturresurser. Initiativet kompletterar även 
EU:s åtgärdsplan Flegt 
(skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog) och 
förordningen om timmer som föreskriver 
att aktörer som bedriver handel med 
trävaror ska visa tillbörlig aktsamhet för att 
förhindra att olagligt trä förs in på EU:s 
marknad. De detaljerade kraven anges i 
kapitel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/.../EU.
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att emittenter 
som är verksamma inom 
utvinningsindustrin eller avverkning av 
naturskog enligt definitionen i […] ska 
utarbeta en årsrapport om de betalningar 
som gjorts till regeringar i enlighet med 
kapitel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/.../EU*. Rapporten ska 
offentliggöras senast sex månader efter 
utgången av varje räkenskapsår och ska 
förbli tillgänglig för allmänheten i minst 
fem år. Betalningar till regeringar ska 
rapporteras på konsoliderad nivå.

Medlemsstaterna ska kräva att alla
emittenter ska utarbeta en årsrapport om de 
betalningar som gjorts till regeringar och 
lämna ytterligare information om sin 
finansiella verksamhet i tredjeländer som 
en del av sina årsbokslut, i enlighet med 
kapitel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/.../EU*. Rapporten ska 
offentliggöras senast sex månader efter 
utgången av varje räkenskapsår och ska 
förbli tillgänglig för allmänheten. 
Betalningar till regeringar ska rapporteras 
på konsoliderad nivå.

Or. en


